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A legtöbb amatőrcsillagász álmodozik arról, 
hogy egyszer láthassa a déli égbolt csillagké-
peit és objektumait. Nem voltam másként 
ezzel én sem, már sok éve foglalkoztatott a 
gondolat, hogy majd egyszer talán nekem is 
szerencsém lesz és láthatom a csodát. Sokáig 
csak a külföldi amatőrök interneten megje-
lentetett szebbnél szebb asztrofotóit nézeget-
tem, és persze nagy érdeklődéssel olvastam 
magyar amatőrtársaink élménybeszámolóit. 
Majd 2008 tavaszára érett meg a gondolat, 
amikor elhatároztam, hogy ha minden jól 
megy, 2010-re megszervezem az expedíciót.

Az előkészületek igen hosszadalmasak vol-
tak, hiszen nem volt tapasztalatom csillagá-
szati expedíció szervezésében, ezért az uta-
zás minden egyes pillanatát alaposan körbe 
kellett járni, és be kellett biztosítani. Az 
első teendőm természetesen a helyszín kivá-
lasztása volt. A legfontosabb szempontok 
ebben nyilván az asztroklíma, és az utazás 
várható költségei voltak. Mivel kizárólag 
a déli ég vizuális és fotografikus észlelése 
miatt terveztem az utazást, egyéb szempon-
tok (természeti, történelmi vagy társadalmi 
érdekességek) nem játszottak szerepet. A 
feladat egy minél jobb egű és a lehető legol-
csóbban megközelíthető helyszín kiválasz-
tása volt. A három lehetséges kontinensből 
(Dél-Amerika, Afrika és Ausztrália) hamar 
kiderült, hogy a legközelebbi helyszínre, 
Afrika déli részére a legolcsóbb a repülőjegy. 
Tagtársaink is annak idején ide mentek, nem 
véletlenül (l. Szabó Gábor A Dél Keresztje 
alatt c. cikksorozatát a Meteor 2000–2001-es 
évfolyamában, ill. Kereszty Zsolt Asztrofotós 
expedíción Dél-Afrikában c. cikkét, a Mete-
or 2004/6. számában). A terület adottságait 
megvizsgálva úgy tűnt, hogy Dél-Afrikai 
Köztársaságnál is derültebb, szárazabb és 
jobb egű ország lehet Namíbia, s talán nem 
véletlen, hogy rengeteg németajkú amatőr 
megelégedéssel jár oda. Ennek köszönhetően 
viszonylag sok farmot találtam az inter-

neten, melyek kifejezetten az amatőrcsilla-
gász-turizmusból élnek. Ez sok szempontból 
jelent előnyt. Mivel ezeken a farmokon van 
csillagászati élet, ezért vannak távcsövek, 
mechanikák és tartozékok, amiket ki lehet 
bérelni, ezenkívül, ha esetleg valami meg-
hibásodik és javítani kell, nagyobb eséllyel 
pótolható/javítható. Igen ám, de az árakból 
kiderült, hogy nem csak a repülőjegy költ-
sége jelentős, hanem a szállásé is, és ha még 
távcsövet is szeretnék bérelni, arra aligha-
nem már nem lesz elegendő pénzem. Ezért el 
kellett gondolkodni, hogy milyen felszerelést 
lehet még viszonylag olcsón (esetleg felár 
nélkül), biztonságban lejuttatni. A legtöbb 
farm elfogadható bérleti díjért kínál távcső-
oszlopot és ellensúlyt is, így ezt kihasználva 
a felszerelés két tekintélyes méretű és súlyú 
részét lehet olcsón kiváltani. Ellensúlyként 
persze lehet vizespalackot, vagy köveket is 
használni, de mégiscsak jobb egy normális 
súly, ha nagyobb tömegről van szó. Így már 
kezdett felcsillanni a remény, hogy talán 
lehetséges lejuttatni az EQ6 mechanikát a 
200-as asztrográffal, gyakorlatilag minimális 
pluszköltséggel. Az is hamar világossá vált, 
hogy a legolcsóbb jegyet kínáló légitársaság-
nál, az Air Berlinnél 59 euró felárért össze-
sen 30 kg-nyi bőröndöt lehet feladni, plusz 
a kézipoggyászt. A többi légitársaság nem 
kínál ilyen lehetőséget, náluk 20 vagy 23 kg a 
maximum, amit felár nélkül lehet vinni. Így a 
16,5 kg-os mechanikafej még további felsze-
relésnek és ruhának hagy elhelyezési lehető-
séget egy átlagos 5 kg-os bőröndben. Az Air 
Berlin más szempontból is kapóra jött, hiszen 
Németországból átszállás nélkül repül Namí-
bia fővárosába, Windhoekba. Ez azért fontos, 
mert minél több az átszállás, annál nagyobb 
eséllyel veszhet el a bőrönd, ami tragédia 
lenne egy ilyen expedíció esetében. A 2009-
ben Namíbiában járt HAT-teamnek is volt 
ilyen problémája, ők bonyolult úton, több 
átszállással mentek.
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